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PARÓTRÁMÍIKÓ
AQUILO QUE ESTÁ ALÉM DOS TRÊS
1 – A Senhora Deusa [DEVI] disse: Deus [DEVA], qual é a realidade transcendente [ANUTTARA]
que fornece imediatamente a plenitude dos próprios poderes de KULA que, sendo conhecida,
permite identificar-se com aquela que se move no espaço vazio [KHECARÁ]?
ÍRÁDEVY UVÓCA | ANUTTARAM KATHAM DEVA SVATAfi KAULIKASIDDHIDAM |
YENA VIJÑÓTAMÓTREÔA KHECARÁSAMATÓM VRAJET || 1 ||
2 – Ó Senhor, você que é o meu Eu, diga-me esse segredo [GUHYA], esse grande não-segredo,
aquela que reside no coração [HÙD], que é a energia [ÍAKTI] KAULINÁ e a senhora de KULA, ...
ETAD GUHYAM MAHÓGUHYAM KATHAYASVA MAMA PRABHO | HÙDAYASTHÓ
TU YÓ ÍAKTIfi KAULINÁ KULANÓYIKÓ || 2 ||
3 – ... e graças à qual encontrarei a perfeição; conte-me sobre ela, ó Senhor dos Deuses [DEVAÁÍA]!
O Senhor BHAIRAVA disse:
Escute, ó Senhora Deusa afortunada, aquilo que ultrapassa mesmo o que existe de mais elevado
[ANUTTARA].
TÓM ME KATHAYA DEVEÍA YENA TÙPTIM VRAJÓMY AHAM |
ÍRÁBHAIRAVA
UVÓCA | ÍÙÔU DEVI MAHÓBHAGE UTTARASYÓPY ANUTTARAM || 3 ||
4 – Ó Mãe dos Deuses, eu lhe direi essa função do KULA, que se encontra no espaço do coração
[HÙDVYOMNI] e que fornece imediatamente a plenitude dos poderes de KULA
[KAULIKASIDDHI].
KATHAYÓMI NA SAMDEHAfi SADYAfi KAULIKASIDDHIDAM | KAULIKO 'YAM
VIDHIR DEVI MAMA HÙDVYOMNY AVASTHITAfi || 4 ||
5 – Os dias da primeira quinzena [TITHI] são as vogais, de A até BINDU, depois das quais, com a
junção do tempo [KÓLA-YOGA], se encontram as naturezas da Lua e do Sol [SOMASÚRYA].
ATHÓDYÓS TITHAYAfi SARVE SVARÓ BINDVAVASÓNAKÓfi | TADANTAfi
KÓLAYOGENA SOMASÚRYAU PRAKÁRTITAU || 5 ||

A Ā I Ī U Ū Ṛ Ṝ Ḷ Ḹ E AI O AU AṀ || AḤ 
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6 – Os princípios [TATTVA] que vão da Terra [PÙTHIVI] até PURU›A estão ligados aos cinco
grupos de consoantes que vão de KA até MA.
PÙTHIVYÓDÁNI TATTVÓNI PURU›ÓNTÓNI PAÑCASU | KRAMÓT KÓDI›U VARGE›U
MAKÓRÓNTE›U SUVRATE || 6 ||

KA KHA GA GHA ṄA
CA CHA JA JHA ÑA
ḌA ḌHA ṬA ṬHA ṆA
DA DHA TA THA NA
PA PHA BA BHA MA

Elementos grosseiros (terra, etc.)
Elementos sutis (TANMATRA)
Órgãos de ação
Órgãos dos sentidos
MANAS, AHAṄKARA, BUDDHI, PRAKṚTI, PURUṢA

7 – Depois vem o grupo dos quatro transportadores: ar, fogo, água e INDRA. Acima, depois os
princípios ligados aos fonemas ÍA, etc., que se chamam de quíntupla de BRAHMAN.
VÓYVAGNISALILENDRÓÔÓM DHÓRAÔÓNÓM CATU›ÈAYAM | TADÚRDHVE
ÍÓDIVIKHYÓTAM PURASTÓD BRAHMAPAÑCAKAM || 7 ||

YA RA LA VA
ŚA, ṢA, SA, HA
KṢA

Ar, fogo, água, INDRA
MAHĀMĀYĀ, ŚUDDHAVIDYĀ, ĪŚVARA, SADĀŚIVA
ŚAKTI

8 – Tudo isso deve ser conhecido como um processo que se origina em A e que vai até K›A. É
chamado de emanação [SÙ›ÈI]. Ó Gloriosa, de todos os MANTRA e de todas as sabedorias
[VIDYA], ...
AMÚLÓ TATKRAMÓ JÑEYÓ K›ÓNTÓ SÙ›ÈIR UDÓHÙTÓ | SARVE›ÓM CAIVA
MANTRÓÔÓM VIDYÓNÓM CA YAÍASVINI || 8 ||
9 – ... isso sempre foi chamado de origem [YONI], em todos os TANTRA, sempre. Ó Bela, o
coração do Eu de BHAIRAVA é o terceiro BRAHMAN. Ó mulher de belas coxas, ele está unido ao
décimo quarto e é seguido no fim pelo mestre dos TITHI.
IYAM YONIfi SAMÓKHYÓTÓ SARVATANTRE›U SARVADÓ | CATURDAÍAYUTAM
BHADRE TITHÁÍÓNTASAMANVITAM | TÙTÁYAM BRAHMA SUÍROÔI HÙDAYAM
BHAIRAVÓTMANAfi || 9 ||

S + AU + Ḥ = SAUḤ
10 – Aquele que não nasceu de uma YOGINI e que não se tornou RUDRA não o obterá claramente.
O coração do deus dos deuses fornece imediatamente o YOGA e a libertação.
ETAN NÓ YOGINÁJÓTO NÓ RUDRO LABHATE SPHUÈAM | HÙDAYAM
DEVADEVASYA SADYO YOGAVIMOK›ADAM || 10 ||
11 – Quando ele é bem pronunciado, esta vastidão de MANTRA e MUDRÓ se torna imediatamente
propícia, e atinge um estado em que é absorvido em seu corpo.
ASYOCCÓRE KÙTE SAMYA‹ MANTRAMUDRÓGAÔO MAHÓN | SADYAfi
SANMUKHATÓM ETI SVADEHÓVEÍALAK›AÔAM || 11 ||
12 – Aquele que o evoca durante um MUHURTA [48 minutos], mantendo CUMBAKA-NÓBHIMUDRÓ, aprisiona todos os MANTRA e MUDRÓ.
MUHÚRTAM SMARATE YAS TU CUMBAKE NÓBHIMUDRITAfi | SA BADHNÓTI
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TADÓ DEHAM MANTRAMUDRÓGAÔAM NARAfi || 12 ||
13 – Pode-se perguntar-lhe todas as coisas do passado e do futuro. Aquilo que ele mantém em seu
pensamento durante um PRAHARA [3 horas], pronunciando a forma da divindade, ...
ATÁTÓNÓGATÓNARTHÓN PÙ›ÈO 'SAU KATHAYATY API | PRAHARÓD YAD
ABHIPRETAM DEVATÓRÚPAM UCCARAN || 13 ||
14 – ... ele a vê, sem dúvida, atraído pela energia de RUDRA. Lembrando-se continuamente dele
durante dois PRAHARA [6 horas], ele ganha o poder de manter-se no espaço [VYOMA].
SAK›ÓT
PAÍYATY
ASAMDIGDHAM
ÓKÙ›ÈAM
RUDRASAKTIBHIfi
|
PRAHARADVAYAMÓTREÔA VYOMASTHO JÓYATE SMARAN || 14 ||
15 – Em três períodos, todas as Mães, as senhoras do YOGA, de grande força [BALA], os heróis e
os senhores dos heróis, os SIDDHA e a multição das fortes ÍÓKINÁ, ...
TRAYEÔA MÓTARAfi SARVÓ YOGESVARYO MAHÓBALÓfi | VÁRÓ VÁRESVARÓfi
SIDDHÓ BALAVÓN ÍÓKINÁGAÔAfi || 15 ||
16 – ... vêm e lhe dão a iniciação chamada SAMAYA, inspirados por BHAIRAVA, e lhe dão o
fruto da suprema perfeição [SIDDHI] daquilo que ele deseja.
ÓGATYA SAMAYAM DATTVÓ BHAIRAVEÔA PRACODITÓfi | YACCHANTI
PARAMÓM SIDDHIM PHALAM YAD VÓ SAMÁHITAM || 16 ||
17 – Graças a isso, os SIDDHA atingirão sua meta, e os MANTRIN farão obter a perfeição.
ANENA SIDDHÓfi SETSYANTI SÓDHAYANTI CA MANTRIÔAfi || 17 ||
18 – Ele realiza tudo o que está no BHAIRAVA TANTRA pelo poder do MANTRA, mesmo sem o
uso de nenhum diagrama [YANTRA].
YATKIMCID BHAIRAVE TANTRE SARVAM ASMÓT PRASIDDHYATI |
MANTRAVÁRYA SAMÓVEÍAPRABHÓVÓN NA NIYANTRIÔÓ || 18 ||
19 – Quem o conhece perfeitamente, mesmo se não contemplou o círculo [MAÔflALA], tem
eternamente a perfeição dos poderes; ele é um YOGI e um iniciado.
ADÙ›ÈAMAÔflALO 'PY EVAM YAfi KAÍCID VETTI TATTVATAfi | SA SIDDHIBHÓG
BHAVEN NITYAM SA YOGÁ SA CA DÁK›ÁTAfi || 19 ||
20 – Apenas conhecendo-o, ele é conhecido por todas as energias [ÍAKTI]. Mesmo sem YOGA,
ele se torna igual ao grupo [KULA] das ÍÓKINÁ.
ANENA JÑÓTAMÓTREÔA JÑÓYATE SARVAÍAKTIBHIfi | ÍÓKINÁKULASÓMÓNYO
BHAVED YOGAM VINÓPI HI || 20 ||
21 – No entanto, sem conhecer as regras, ele realiza o culto. Tendo reunido tudo aquilo que vai de
KÓLÓGNI até MÓYÓ e que permanece em BRAHMAN, ...
AVIDHIJÑO VIDHÓNAJÑO JÓYATE YAJANAM PRATI | KÓLÓGNIM ÓDITAfi KÙTVÓ
MÓYÓNTAM BRAHMADEHAGAM || 21 ||
22 – ... ÍIVA, que se estende do universo até o eterno, é conhecido como sendo a suprema energia
tripla. Tudo o que está incluído aí pertence ao caminho puro [CHUDDHAMÓRGA].
ÍIVO VIÍVADYANANTÓNTAfi PARAM ÍAKTITRAYAM MATAM | TADANTAR
VARTI YATKIMCIC CHUDDHAMÓRGE VYAVASTHITAM || 22 ||
23 – Aquele que é pequeno atinge rapidamente o conhecimento puro do Senhor. É ÍIVA, o
onisciente, o supremo Senhor [PARAMEÍVARA], que lhe dá vida.
3

AÔUR VIÍUDDHAM ACIRÓD AISVARAM JÑÓNAM AÍNUTE | TACCODAKAfi ÍIVO
JÑEYAfi SARVAJÑAfi PARAMEÍVARAfi || 23 ||
24 – Ele se encontra em tudo, sem se sujar, transparente, sem desejo, permanecendo em si mesmo,
puro. Assim como a semente [BÁJA] da figueira [NYAGRODHA = Ficus bengalensis] contém a
forma da energia [ÍAKTIRÚPA] de uma grande árvore, ...
SARVAGO NIRMALAfi SVACCHAS TÙPTAfi SVÓYATANAfi ÍUCIfi | YATHÓ
NYAGRODHABÁJASTHAfi ÍAKTIRÚPO MAHÓDRUMAfi || 24 ||
25 – ... da mesma forma a semente do coração [HÙDAYABÁJA] contém tudo o que se move e o que
não se move. Aquele que tem esse conhecimento da realidade é conduzido ao NIRVÓÔA.
TATHÓ HÙDAYABÁJASTHAM JAGAD ETAC CARÓCARAM | EVAM YO VETTI
TATTVENA TASYA NIRVÓÔAGÓMINÁ || 25 ||
26 – Ele obtém a iniciação para a qual não é necessário oferecer nem grãos [TILA], nem manteiga,
nem oblação. Ele pronuncia a palavra que está oculta no coração e atinge a realidade, realmente.
DÁK›Ó BHAVATY ASAMDIGDHÓ TILÓJYÓHUTIVARJITÓ | MÚRDHNI VAKTRE CA
HÙDAYE GUHYE MURTAU TATHAIVA CA || 26 ||
27 – Tendo feito as imposições [NYÓSA] sobre o cabelo, a boca, o coração, o sexo e a imagem do
culto, e tendo amarrado seu cabelo pronunciando o MANTRA 27 vezes, ele deve amarrar as dez
direções do espaço, uma por uma.
NYÓSAM KRTVÓ ÍIKHÓM BADDHVÓ SAPTAVIMSATIMANTRITÓM | EKAIKENA
DIÍÓM BANDHAM DAÍÓNÓM API KÓRAYET || 27 ||
28 – Estalando inicialmente os dedos três vezes ruidosamente para afastar os obstáculos, que ele
cubra com flores e as outras coisas a imagem ou o lugar do culto, com uma água sobre a qual se
recitou o mesmo número de MANTRA que para o cabelo.
TÓLATRAYAM
PURÓ
DATTVÓ
SAÍABDAM
VIGHNAÍÓNTAYE
|
ÍIKHÓSAMKHYÓBHIJAPTENA TOYENÓBHYUK›AYET TATAfi || 28 ||
29 – O LI‹GAM é estabelecido no lugar central. O assento [ÓSANA] da divindade deve ser
confeccionado com flores sobre as quais foram recitados os MANTRA, e que foram divididos em
quatro partes.
PU›PÓDIKAM KRAMÓT SARVAM LI‹GAM VÓ STHA‹DILAM CA VÓ |
CATURDAÍÓBHIJAPTENA PU›PEÔÓSANAKALPANÓ || 29 ||
30 – O herói deve adorar a emanação, depois novamente o assento. Depois, tendo encaixado a
emanação, ele deve começar o sacrifício [YAJNA].
TATRA SÙ›ÈIM YAJED VÁRAfi PUNAR EVÓSANAM TATAfi | SÙ›ÈIM TU
SAMPUÈÁKÙTYA PAÍCÓD YAJANAM ÓRABHET || 30 ||
31 – Ele deve adorar a Deusa de grandes poderes, para quem recitou o MANTRA vinte e sete vezes,
aquela em quem existem em excesso todos os TATTVA e que está enfeitada com todos os
ornamentos.
SARVATATTVASUSAMPÚRÔÓM SARVÓVAYAVAÍOBHITÓM | YAJED DEVÁM
MAHÓBHÓGÓ SAPTAVIMÍATIMANTRITÓM || 31 ||
32 – Depois, ele deve fazer a adoração de acordo com sua capacidade, com flores de odor
agradável. Ele deve realizar o culto com uma suprema devoção [BHAKTI], e oferecer-se ele
próprio [à Deusa].
TATAfi SUGANDHIPU›PAIÍ CA YATHÓÍAKTYÓ SAMARCAYET | PÚJAYET
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PARAYÓ BHAKTYÓ SVÓTMANAM CA NIVEDAYET || 32 ||
33 – Isso é o que se chama de sacrifício. As mesmas regras devem ser aplicadas ao oferecimento no
fogo do sacrifício. Aquele que realiza o culto de acordo com essas regras, lembrando-se da semente
[BÁJA], atingirá a perfeição.
EVAM YAJANAM ÓKHYÓTAM AGNIKÓRYE 'PY AYAM VIDHIfi | KÙTAPÚJÓVIDHIfi
SAMYAK SMARAN BÁJAM PRASIDDHYATI || 33 ||
34 – Que ele medite sobre esse BÁJA que não tem início nem fim, que, estando expandido,
encontra-se no centro dos TITHI e que reside dentro do lótus do coração [HÙTPADMA], e que ele
pratique incessantemente a divisão do SOMA.
ÓDYANTARAHITAM
BÁJAM
VIKASAT
TITHIMADHYAGAM
|
HÙTPADMÓNTARGATAM DHYÓYET SOMÓMÍUM NITYAM ABHYASYET || 34 ||
35 – Ele obterá rapidamente todos os desejos [KÓMA] que ele quiser. Graças a ele, a onisciência é
atingida diretamente.
YÓN YÓN KÓMAYATE KÓMÓMS TÓN TÓÑ CCHÁGHRAM AVÓPNUYÓT | AJÑAfi
PRATYAK›ATÓM ETI SARVAJÑATVAM NA SAMÍAYAfi || 35 ||
36 – Esse é o fruto que é obtido pelo MANTRA. Essa é a união de RUDRA. Por essa prática,
obtém-se a perfeição dos poderes, e atinge-se o conhecimento de tudo.
EVAM MANTRAPHALÓVAPTIR ITY ETAD RUDRAYÓMALAM | ETAD
ABHYÓSATAfi SIDDHIfi SARVAJÑATVAM AVÓPYATE || 36 ||

Tradução: Roberto de A. Martins
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